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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 23 

Datum: 20.01.2015 
Čas: 13:28 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Zden ěk Nekula 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě společnosti, kam 
je nominován (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.). Ve své prezentaci 
nominant též vyzdvihoval svoje odborné znalosti. Nominant působí 22 let ve finančním 
sektoru. Představil ekonomické údaje společnosti a představil své cíle, kterých chce ve 
společnosti dosáhnout. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
důležité milníky v profesní kariéře nominanta. Zdůrazňoval především svoje zkušenosti a 
schopnosti z oboru risk managementu. Nominant též dříve působil na pozicích v oblasti 
marketingu. Nominant byl též starostou obce Těšetice. Při pohovoru se tedy probíralo i 
politické angažmá nominanta. Padaly dále otázky na časové spojení zaměstnání s funkcí 
neuvolněného starosty a na využití jeho odborných znalostí ve veřejné funkci. Nominant 
hovořil o svých profesních úspěších. Při pohovoru padaly též otázky na členství 
nominanta v orgánech jiných právnických osob. Nominant uvedl, že se nedomnívá, že by 
u něho hrozil střet zájmů. Dále se při pohovoru probíral pohled nominanta na své 
managerské schopnosti a jeho zkušenosti s vedením lidí. Při pohovoru se dále probíraly 
současné problémy společnosti, do níž je nominant nominován. Dále se též probíraly 
schopnosti nominanta ušetřit finanční prostředky. Za svůj hlavní přínos společnosti vidí 
svoji schopnost věnovat se řízení rizik. Nominantovi není známo, že by vystupoval 
v médiích v souvislosti s negativně vnímatelnou kauzou. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 14:20 h. 

Zapsal: Mgr. Ji ří Gaňo, v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Zástupce Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 20.01.2015 
Čas: 13:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Zden ěk Nekula 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Jiří Gaňo Zástupce Tajemnice výboru  

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Zdeněk Nekula   
 


